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VIRU VANGLA 

JÄRELEVALVEOSAKONNA INSPEKTORI (PEAHOONE) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Teenistuskoht: Inspektor 

Tegevusvaldkond: Üksuse tegevuse toetamine ja kinnipeetavate vangistuse täideviimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Struktuuriüksuse juht/järelevalveosakonna peaspetsialist 

Alluvad: Vanemvalvurid/valvurid 

Teenistuja asendab: Struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistuja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Korraldada, tagada ja planeerida järelevalveosakonna peahoone 
valvetoimkonna töö vastavalt õigusaktidele nõuetele. 

Kvalifikatsiooninõuded: Vastavus justiitsministri 01.08.2013 määrusele nr 26 „Vanglateenistuse 
ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning 
vangla direktori värbamine ja valik“ (RT I, 29.07.2013, 1) 3. jaos 
sätestatule 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused) 

1. Vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik 
tundmine. 

2. Teadmised dokumentide vormistamisest ja asjaajamise 
korraldamisest. 

3. Teadmised vangla järelevalve korraldamisest ja kontrollimisest. 
4. Teadmised vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest haldusala 

piires (peahoone, peavalve, välis- ja siseperimeeter) 
5. Teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja 

võimalustest, arvuti kasutamise oskus ning ametikohal vajalike 
arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus. 

6. Hea suhtlemisoskus, konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise 
oskus. 

7. Analüüsi- ja sünteesivõime 
8. Hea pingetaluvus 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koordineerib allutatud struktuuriüksuse 
osa teenistujate tööülesannete 
nõuetekohast täitmist ning koordineerib, 
suunab, juhendab, nõustab ja toetab 
teenistujaid. Kontrollib pidevalt alluvate 
teadlikkust nende tööülesannetest ja 
vajadusel juhendab 

Allutatud struktuuriüksuse osa töötajad täidavad tööülesandeid 
korrektselt 
Teenistujatele on tagatud vajalikud töövahendid 
Vajadusel koostab täiendavad juhendmaterjalid tööülesannete 
täitmiseks 
Osaleb peahoone loendustel veendumaks, et loendused 
viiakse läbi nõuetekohaselt 
Kontrollib valveruumide korrasolekut 

2. Tagab kartserikaristuste viivitusteta ja 
nõuetekohase täitmisele pööramise  

Kartserikaristused on täitmisele pööratud viivitusteta 
Kontrollib kartseritabeli vastavust tegelikkusele, vajadusel 
parandab vead 
Kinnipeetavate liikumisega teise vanglasse edastab kõik 
kartserimaterjalid nõuetekohaselt 
Kontrollib kartserisse paigutamise ja vabastamise toimingute 
korrektsust 
Vajadusel teeb ettepanekuid kartseri töökorralduse 
muudatusteks 

3. Kontrollib ja tagab korrektse dokumentide 
vormistamise ja arhiveerimise oma 
põhiülesannete valdkonna piires 

Oma põhiülesannete valdkonna piires koostatud dokumendid 
on korrektselt vormistatud, süstematiseeritud ja arhiveeritud. 
Kontrollib allutatud struktuuriüksuse osa ametnike dokumentide 
vormistamise korrektsust (kirjalehed, valveraamatute täitmine, 
allkirjalehed ja muud toimkondade koostatavad dokumendid) 
Tagab valveruumides dokumentide hoidmiseks kindla 
töökorralduse, et dokumendid ei saaks kaduma 



4. Maksikirjade ning kantselei dokumentide 
jagamine peahoone kinnipeetavatele 

Maksikirjad on jagatud õigeaegselt ja korrektselt, vastavalt 
vanglas kehtestatud töökorraldusele 
Kantseleist kinnipeetavatele kätteandmiseks mõeldud 
dokumendid (määrused, otsused, õiendid jne) on kätte antud 
õigeaegselt ja nõuetekohaselt 

5. Valmistab ette vastuseid ja vastab isikute 
suulistele ja kirjalikele pöördumistele oma 
põhiülesannete valdkonna piires 

Märgukirjad, selgitustaotlused, teabenõuded, taotlused jne on 
menetletud ning vastused koostatud õigeaegselt ja korrektselt. 

6. Tagab ja korraldab allutatud 
struktuuriüksuse osa teenistujate 
tööajaarvestamise- ning planeerimise. 
Koostab peahoone teenistujate 
puhkusegraafiku ning esitab kinnitamiseks 
vahetule juhile 

Töögraafikud on koostatud õigeaegselt ja korrektselt 
Töögraafikute planeerimisel veendub, et kõik ametnikud 
saaksid kvartali jooksul osaletud vajalikel koolitustel 
Tööajaarvestuse tabel on koostatud õigeaegselt ning 
korrektselt ja edastatud kinnitamiseks struktuuriüksuse juhile 
Puhkusegraafikud on koostatud õigeaegselt ja korrektselt ning 
esitatud vahetule juhile 

7. Täidab erakorralise sündmuse ajal üldjuhi 
poolt määratud ülesandeid 

Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt, tulemustest 
juhile ette kantud 

8. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise.  

Töökorralduslikud muudatused ja muu tööks vajalik info on 
edastatud kõikidesse vajalikesse meililistidesse.  
 

9. Osaleb ametiruumide kontrollimisel, 
kambrite läbiotsimisel, vangla hoonete 
tehnilise seisukorra ülevaatustes 

Allutatud struktuuriüksuse osa ametiruumid on kontrollitud ja on 
korras 
Vajadusel abistab kambrite läbiotsimistega 
Tehnilise puuduse tuvastamisel teavitab vahetut juhti ja 
organiseerib puuduste kõrvaldamise 

10. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 

11. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

12. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vastutusvaldkonda 
puudutava informatsiooni vangla 
teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

13. Täidab vahetult juhilt saadud ühekordseid 
suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud selleks 

selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 



Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber 
korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 


